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منها، إذاً املخرج النهائي هو خدمات املعلومات وهو وظيفة املكتبات هي جتميع مصادر املعلومات وتنظيمها وإتاحتها لإلفادة 
 ما مييز املكتبة، يف عصر ثورة املعلومات الذي يتسم بالسرعة واحلداثة بسبب التطورات اهلائلة يف تكنولوجيا املعلومات وظهور التقنيـات 

حيـث أن  . حديثة وخدمات تواكب احلداثـة احلديثة اليت أثرت كثريا على املكتبات واملكتبيني وفرضت واقعاً جديداً يتطلب مهارات 
لذلك يتوجب على املكتبات مواجهة ، اهلدف األساس من وجود املكتبات هو تقدمي اخلدمات املناسبة واملالئمة لتلبية احتياجات املستفيد

  .التحديات اليت فرضتها التقنيات احلديثة بالعمل على تسهيل الوصول إىل املعلومات بأسرع وقت وأقل جهد
 دف الدراسة إىل استشراف مستقبل خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية السعودية،ومن أجل حتقيق هدف الدراسة

حيث مت اعتماد خرباء أكادمييني من  أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران ، سعى الباحث إىل اإلفادة من أسلوب دلفي للتوقعات املستقبلية
وقد بلغ عدد اخلرباء ستة عشر خبرياً، منهم . تقبل خدمات املعلومات مبكتبة األمري مشعل بن عبد اهللاملعرفة أرائهم وتوقعام حول مس

وبعد . أربعة عشر خبرياً من أعضاء هيئة التدريس من كليات اجلامعة املختلفة، واثنان من املتخصصني يف علم املكتبات واملعلومات
أن خدمات املعلومات مبختلف أنواعها وطرق تقدميها ستستمر معاً يف املستقبل القريب،   إجراءات الدراسة امليدانية توصلت الدراسة إىل

مع ظهور الغلبة لبعض أنشطة خدمات املعلومات اليت تقدم بطريقة إلكترونية مما ينبئ عن متيزها يف املستقبل عن األنشطة اليت تقدم 
  .بطريقة تقليدية

 
ر احلديث الكثري من التطورات يف خمتلف عملياا اإلدارية والفنية واخلدمية،وذلك التطور شهدت املكتبات اجلامعية يف العص

فبعد أن كانت املكتبات يف املاضي جمرد مستودعات حلفظ املقتنيات أصبحت . نتاج طبيعي هلذا العصر الذي يعرف بعصر التكنولوجيا
ة التعليمية، وصارت تسعى لتقدمي أفضل اخلدمات املعلوماتية وأحدثها يف عصر ثورة املعلومات تقوم بدور رئيسي يف التعلم والعملي

وال زالت املكتبات اجلامعية يف سعيها املستمر ملواكبة التطورات التقنية مع بعض التباين واالختالف يف هذا املسعى من .للمستفيدين
مكتبات رقمية أو مكتبات بال جدران يف املستقبل وعلى  ويتوقع بعض العلماء والباحثني حتول املكتبات احلالية إىل. مكتبة إىل أخرى

، ونظراً هلذه التطورات والتوقعات فال بد أن تواكب )2010: حممد(املكتبة أن تذهب إىل املستفيد وليس العكس كما هو حاصل اآلن 
يف اجلامعة، وال شك أن حركة  دميياألكااجلامعية هذا التطور وعليها أن تعزز من فاعلية خدماا لتؤدي دورها ضمن النشاط  املكتبات

  .البحث العلمي وتقدم البحوث واالكتشافات العلمية، مرتبطة مبا تقدمه املكتبات من معلومات وخدمات
يف املؤمتر املكتيب الربيطاين، ومنذ منتصف ستينات القرن املاضي  1939لقد ظهرت خدمات املعلومات منذ اقتراحها عام 

وأصبحت خدمات . اجلامعية يف اململكة املتحدة، حيث بدأت يف اجلامعات التقنية وبعض اجلامعات اجلديدة منت وتطورت يف املكتبات
وجزءاً ال يتجزأ من فلسفة علم املكتبات اجلامعية احلديث، وذلك ألن خدمات املعلومات  املعلومات اآلن حمور نشاط املكتبات األساس

  )432، 1988: حممود. (اليت حتفظ يف املكتبات تعتمد اعتماداً كبرياً على مصادر املعلومات

                                                
) ( ان اإلسالمیة   /  1995بكالوریوس المكتبات والمعلومات جامعة أم درمان اإلسالمیة  2002ماجستیر المكتبات والمعلومات جامعة أم درم

  .2010دكتوراه المكتبات والمعلومات جامعة أم درمان اإلسالمیة / 
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خدمات املعلومات هي املربر الرئيس لوجود املكتبات اجلامعية، وقد حتول معظمها يف الدول املتقدمة إىل مراكز معلومات 

ت اجلامعية يف العامل العريب على على هذا األساس جيب على املكتبا. حىت تنسجم مع التطور التقين وتقدم خدمات فعالة للمستفيدين
وجه العموم وخصوصاً يف اململكة العربية السعودية أن ال تكتفي خبدمات املعلومات األساسية بل البد من التخطيط ملستقبل اخلدمات 

  . طورةاملعلوماتية ألن جناح اجلامعات يعتمد على جناح مكتباا ويتم ذلك بتحسني خدماا املعلوماتية بصورة جيدة ومت
  

دف الدراسة إىل التعرف على التوقعات املستقبلية خلدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية اعتماداً على توقعات وآراء خرباء 
  :جبامعة جنران ملعرفة أرائهم وتوقعام من أجل الوصول إىل معرفة  أكادمييني من  أعضاء هيئة التدريس

  .مة للمستفيدين يف مكتبة األمري مشعل بن عبد اهللاواقع اخلدمات املقد .1
  .مستقبل خدمات املعلومات التقليدية املقدمة يف مكتبة األمري مشعل بن عبد اهللا .2
  .مستقبل خدمات املعلومات اإللكترونية املقدمة يف مكتبة األمري مشعل بن عبد اهللا .3

  
يف املكتبات اجلامعية السعودية على ضوء ما متر به هذه اخلدمات من  ت املعلوماتتأيت أمهية الدراسة من معرفة مستقبل خدما

  .املعلومات وانتشار تقنيات املعلومات يف شىت مناهج احلياة العلمية والفكرية تطورات متالحقة ملواكبة عصر ثورة
 

جلامعية السعوديةيف املكتبات ا استشراف مستقبل خدمات املعلومات.  
اهللا جبامعة جنران مكتبة األمري مشعل بن عبد.  

  2013الفترة من أبريل إىل أخر يونيو.  
  

علومات،كما مت مسح اعتمد املنهج الوصفي بشقيه املسحي ودراسة احلالة ملتابعة التطورات التقنية وتأثرياا على خدمات امل
  .الفكري املتعلق خبدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية اإلنتاج

يف استشراف خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية باالعتماد على   )  Delphi Technique( اعتمد أسلوب دلفي
ألسلوب من األساليب الناجحة يف استطالع توقعات جبامعة جنران باعتبار هذا ا توقعات وآراء خرباء أكادمييني من أعضاء هيئة التدريس

قائمة من    ففي اجلولة األوىل يسال اخلرباء عن آرائهم حول اإلستباناتاملستقبل ويتكون هذا األسلوب من عدة جوالت متتابعة من 
رباء يف قائمة أخرى وتعاد هلم مرة النقاط اليت ختص املوضوع وعليهم إضافة ما يرونه مناسبا للقائمة تفرغ بعدها اآلراء الواردة من اخل

وعلى ضوء ذلك الترتيب يتم إعداد قائمة جديدة توزع . أخرى يف اجلولة الثانية ويطلب منهم ترتيبها حسب أمهيتها من وجهة نظرهم
اط والتوقعات يف عليهم مرة ثالثة ويطلب منهم ترتيبها على ضوء أراء اآلخرين وبالتايل يتم وضع قائمة ائية مرتبة حسب أمهية النق

معاجلة موضوع خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية وذه الطريقة يتم اإلمجاع على معظم النقاط الواردة يف الدراسة على ضوء 
  .التعديالت اليت حصلت يف اجلوالت األوىل والثانية والثالثة

 
  Youngman Daryl C. (1999) Library staffing consideration in the age of technology : Basic 

Elements for Managing Change.  Retrieved from : http://www.ish.org/99-fall/article5.html. 
عاجلت الدراسة مهام الكادر املكتيب يف عصر التكنولوجيا والعناصر األساسية إلمكانات التغيري، وتوصلت الدراسة إىل عدة 

  :سية منها نقاط أسا



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)108( 
 

  .أن كل املؤشرات تدلل بأن التغيري سيستمر يف مهام املكتبات وخدماا - 1
أن أمناء املكتبات يتحركون بشكل دراماتيكي باجتاه مهام خمتلفة مثل اخلدمات اجلديدة اليت ظهرت واخلدمات اليت ستظهر  - 2

  .يف املستقبل
  .ى التكنولوجياأن املواد البشرية تعترب شيء جوهري لنجاح كل خدمة مبنية عل - 3
تقوم املكتبات بتطوير خدمات جديدة، ويف الوقت ذاته تقوم بتطوير اخلدمات التقليدية املوجودة وتعتمد يف ذلـك علـى    - 4

  .الكادر الوظيفي املوجود وبدون زيادة
  .ضمان اخلدمات اإللكترونية يتطلب مهارات تقنية خاصة ورمبا تعتمد على استغالل مهارات املكتبيني املتمرسني - 5
  .ستواجه املكتبات زيادة يف الطلب على اخلدمات مع وجود كادر مكتيب حمدود وميزانية حمدودة - 6
  .ستكون املهام اجلديدة ألمني املكتبة إضافة إىل املهام القدمية وليست بديالً عنها - 7
ت املبنيـة علـى   سيقوم أمناء املكتبات بتنمية وتطوير مهارات جديدة واالعتماد على مهام جديدة لضمان جناح اخلـدما  - 8

  .التكنولوجيا
 .ستؤثر التكنولوجيا على كل مظهر من مظاهر العمل املكتيب تقريباً مثل القائم بعملية االختيار واملفهرس وأخصائي املراجع - 9
  .)2010: حممد(

دف الدراسة إىل الوقوف على أسباب تدين مهنة املكتبات يف الوطن العريب وتسعى إىل استشراف مستقبلها خالل السنوات 
خبريا  25حيث مت اعتماد ، ولغرض حتقيق هدف الدراسة سعى الباحثان إىل اإلفادة من أسلوب دلفي للتوقعات املستقبلية. القادمة العشر
علم النفس وعلم االجتماع وختصصات أخرى توزعت بني كليات جامعية ، اً ومهنياً من املتخصصني يف علم املكتبات واملعلوماتأكادميي

ولقد مت التواصل مع اخلرباء ملعرفة أرائهم وتوقعام حول مستقبل مهنة املكتبات خالل . ومراكز توثيق ومعلومات ومكتبات جامعية
  :الث جوالت متتالية، وتوصلت الدراسة إىل أن أسباب تدين مهنة املكتبات يف الوطن العريب هي العشر سنوات القادمة عرب ث

  .أسباب متعلقة بالتعليم والتدريب .1
  .أسباب متعلقة بالوضع املهين .2
  .أسباب متعلقة بالوضع االجتماعي .3
  .أسباب متعلقة بتقنية املعلومات والتعاون بني املكتبات .4
  .صادي والدعم احلكوميأسباب متعلقة بالوضع االقت .5
  .أسباب متعلقة باإلدارة .6

باعتبار دف الدراسة إىل التعرف على طبيعة اخلدمات املعلوماتية اليت تقدمها مكتبة جامعة اإلسراء اخلاصة إىل املستفيدين، 
كما دف الدراسة إىل كيفية االستفادة من تلك اخلدمات املعلوماتية . خدمات املعلومات هي اهلدف األساسي من إنشاء املكتبة

  :ومن نتائج الدراسة.هي اآلفاق املستقبلية املستقبلية، وما
  .استفادة الكليات من خدمات املعلومات .1
  .ياتاستفادة األقسام من خدمات املعلومات يف الكل .2
  .طلبة البكالوريوس هم أول من يستخدم ويستفيد من خدمات املعلومات اليت تقدمها املكتبة .3

 
وكذلك نوعيات الدراسات واملناهج ،تناولت الدراسات السابقة خدمات املعلومات ومستقبل مهنة املكتبات بصورة عامة 

ها يف املستقبل، ودراسة حاجات املستفيدين ومربراا والتخطيط هلا إلجناح عمل املكتبات املتبعة يف إجرائها والنقد املوجه هلا وتطور
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أما الدراسة احلالية فهي حتاول التعرف على مستقبل خدمات املعلومات يف املكتبات اجلامعية السعودية واختذت من مكتبة .بصورة عامة
  .األمري مشعل بن عبد اهللا جبامعة جنران دراسة حالة هلا

 
 

تعرف خدمات املعلومات بأا عملية شاملة ومتكاملة لكل األنشطة املختلفة يف املكتبة واليت بدورها دف إىل توفري 
رع وقت وينبع مفهومها من تسهيل وصول املستفيدين إىل مصادر املعلومات بأس). 2002،202: حشمت (املعلومات للمستفيدين 

كافة التسهيالت اليت تقدمها املكتبات ومراكز املعلومات من أجل استخدام مصادرها :" بأا ) Harrod( وأقل جهد، ويعرفها هارود 
وتعد خدمــات املعلومات حجر الزاوية يف املكتبات ذلك ألن مجيع عمليات ). 221، 2005:رحبي .(ومقتنياا أفضل استخدام

تيار ومروراً باإلعداد الفين وانتهاء بتطبيقات احلاسب اآليل يف كافة األنشطة اليت تتم يف املكتبية  دف مجيعها إىل املكتبة بدءاً من االخ
االرتقاء مبستوى خدمات املعلومات باعتبارها اخلدمات املباشرة للمستفيد، واليت تعد مقياساً ملدى جناح وفاعليـــة  أي مكتبة 

  ).215، 2009:حممد(
عملية تقدمي خدمات املعلومات على جمموعة من العناصر مثل العنصر البشري املؤهل، وعلى جمموعة من مصادر وتعتمد 

ومع التطورات .املعلومات بكافة أشكاهلا وأنواعها، إضافة إىل ذلك التقنيات احلديثة واليت ميكن توظفيها يف تقدمي خدمات املعلومات
تصال وتقنيات املعلومات، بدأت شبكات املعلومات باالنتشار امللحوظ يف كافة ااالت التقنية احلديثة املتسارعة يف جمال اال

 أشهرولعل . حيث انفردت هذه الشبكات خبصائص ومميزات جعلت منها وسيلة أو أداة سريعة يف نقل وتبادل املعلومات. والتخصصات
  :مات املعلومات يف املكتبات بشكل عام إىل قسمنيويتم تقسيم خد). 247، 2000: حممد (هذه الشبكات هي شبكة اإلنترنت 

 
والعمليات الفنية اليت يؤديها املوظفون من تزويد وفهرسة وتصنيف وتكشيف  باإلجراءاتويقصد ا كل ما يتعلق 

 .وصول إليهاواستخالص وصيانة وغريها من العمليات الفنية اليت توفر للمستفيد مصادر املعلومات وتيسر له سبل ال
 

اجلارية  اإلحاطة، واإلرشادية، اخلدمة املرجعية اإلعارة: وهي كافة اخلدمات اليت تقدمها املكتبات للمستفيد مباشرة مثل 
 :ولكي تقدم املكتبات اجلامعية هذه اخلدمات بكفاءة عالية البد من توفر املتطلبات التالية .وغريها

  .خمصصات مالية كافية .1
  .جمموعة قوية وغنية ومتوازنة من مصادر املعلومات مبختلف موضوعاا وأنواعها .2
  .موظفون مؤهلون ومتخصصون ومدربون على تقدمي هذه اخلدمات .3
  .املناسبة العوامل اجليوفيزيقية .4
  )222، 2005:رحبي .(إدارة ناجحة وفعالة ومؤثرة .5

ىل خدمات تقليدية وخدمات غري تقليدية أو إلكترونية، وقد وميكن تفصيل خدمات املعلومات من حيث طريقة تقدمي اخلدمة إ
بدأت املكتبات يف السنوات األخرية من القرن املاضي بدمج اخلدمات التقليدية مع اخلدمات املدعمة إلكترونياً، كخدمات املراجع والرد 

تبة ليتمكن من االستفادة من خدماا، تغري على االستفسارات واإلرشاد، فبعد أن كان على املستفيد احلضور شخصياً إىل مبىن املك
الوضع اآلن وأصبح باإلمكان االستفادة من هذه اخلدمات دون االضطرار ملغادرة البيت أو مكان العمل، ليس هذا فحسب بل إن 

ام تكنولوجيا السرعة والكفاءة يف تقدمي هذه اخلدمات هو ما جيعل بدايات هذا القرن خمتلفة بالنسبة للمكتبات، فقد غري استخد
املعلومات الطريقة اليت يتم ا توصيل هذه املعلومات إىل املستفيد، ويبقى هدف املكتبة هو توفري املعلومات بأفضل أسلوب يناسب 

  :وميكن تقسيم خدمات املعلومات إىل األيت . املستخدم، ومتكنت املكتبات بفضل التكنولوجيا من القيام بذلك وبكفاءة عالية
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1 
 

، الكتب النادرة، واملخطوطات : تتم داخل املكتبة وذلك بالسماح للمستفيد باالطالع على كافة مقتنيات املكتبة داخلياً،مثل 
النسخ املوجودة منها، وغريها  والكتب املرجعية، وأوعية املعلومات اإللكترونية،والكتب احملجوزة لكثرة استخدامها مع قلة، واخلرائط 

  .من أوعية املعلومات ذات الطبيعة اخلاصة
   

تقدمها املكتبة للمستفيدين ليتمكنوا من استعارة أوعية املعلومات واالستفادة منها خارج  اإلجراءاتوتعرف بأا جمموعة من 
اخلدمات اليت تقدمها املكتبات  أهمواحدة من  اخلارجية اإلعارةتعترب  ،)9، 1999:أمين (املكتبة وفق ضوابط معينة تضعها إدارة املكتبة 

اجلامعية واحد املؤشرات اهلامة على فاعلية املكتبة وعالقتها مبجتمع املستفيدين، ومعيار جيد لقياس مدى فاعلية املكتبات يف تقدمي 
يدين بأخذ أوعية املعلومات خارج املكتبة بشروط معينة وملدة زمنية ويقصد باإلعارة اخلارجية السماح للمستف.خدماا وحتقيق أهدافها

ما  يف املكتبات اليت تتيح هلم االستفادة القصوى من تلك األوعية  وتشمل خدمات اإلعارة اخلارجية معينة مع إتباع كافة اللوائح املكتبية
 )221-220، 2009: حممد(:يلي

 .اإلعارة اخلارجية .1
  .ملستعارةجتديد اإلعارة للمواد ا .2
 .حجز الكتب عند استرجاعها للمستفيدين الذين يف حاجة هلا .3
 .متابعة املواد املتأخرة .4
 .املتبادلة بني املكتبات اإلعارة .5

اآللية الذاتية  كاإلعارةتتراوح ما بني التقليدية جداً كنظام السجل، واألنظمة املتقدمة جداً  لإلعارةوتوجد حالياً أنظمة عديدة 
ب، وبني نظام السجل والنظام اآليل عشرات األنظمة اليت هلا مميزاا اخلاصة، ووضعت لتناسب أنواعاً معينة من عن طريق احلاسو

 .املكتبات
2 

اإلجابة على كافة األسئلة واالستفسارات اليت يتلقاها قسم املراجع من املستفيدين، وال "يقصد مبفهوم اخلدمات املرجعية 
دمة املرجعية على هذا فقط، بل تتعداها لتشمل املهام والوظائف واخلطوات الالزمة اليت تتطلبها عملية اإلجابة على تقتصر اخل

االستفسارات وأسئلة املستفيدين، وقد ساعدت التقنية على تطوير مفهوم اخلدمة املرجعية بشكل كبري، وظهرت أساليب جديدة أثرت 
  : ويتمثل هذا التأثري يف. اخلدمة هذه بشكل مباشر وإجيايب على طريقة تقدمي

 .السرعة يف تلقي األسئلة واالستفسارات والرد عليها .1
ظهور أساليب جديدة ومتميزة يف االتصال والتواصل بني املستفيد وأخصائي املراجع مثل الربيد اإللكتروين، احلوار املباشـر   .2

  .اإللكتروين
  )222، 2009: حممد).(املكتبة واملستفيد( "توفري الوقت واجلهد والتكلفة لكل من الطرفني .3

  :كتبات اجلامعية إىل قسمني رئيس امل عية يفتقسم اخلدمة املرج
 تفيدين وإرشاد املس. اإلجابة على األسئلة املرجعية اليت يقدمها املستفيد بشكل مباشر

وتقدمي املراجع املناسبة . وتعليم وتدريب املستفيدين على استخدام املراجع املختلفة. املكتبة حيتاجون إليها يف وتوجيههم إىل األماكن اليت
 .وإعداد قوائم ببلوجرافية له عند الضرورة،للمستفيد
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   وترتيب املراجع على األرفف . سماختيار املراجع املناسبة للمكتبة وتوفريها للق
 )312، 2000: غالب.(وتقييم املراجع املتوفرة واخلدمة املرجعية املقدمة. عادة املراجع إىل إمكاا الصحيحةإو

سيما اخلدمات املرجعية منها نظراً ملا يتضمنه هذا النوع من صة يف تقدمي خدمات املعلومات والوللمصادر املرجعية أمهيتها اخلا
وضوعياً وتنظيمياً مبا يتيح سرعة وسهولة الوصول للمعلومات فيها دون احلاجة لقراءا كاملة مصادر املعلومات من حمتوى مهم ومميز م

وذلك من خالل ترتيبها بأفضل صورة ختدم اهلدف من إعدادها، واملالحظ أن معظم هذه املصادر املرجعية املطبوعة تكون مرتبة هجائياً 
املراجع العامة واملتخصصة يف جماالت موضوعية معينة، بينما املراجع املنشورة  وإن كان بعضها يرتب موضوعياً أو زمنياً، وجند منها

إلكترونياً على أقراص ليزر وغريها تتوافر هلا أدوات حبث متفوقة ميكن من خالهلا البحث يف املصدر بكامله عن كلمة مفتاحية أو اسم 
صادر من إضافات ال تتوافر يف النسخة املطبوعة من املرجع نفسه موضوع أو غريه بسهولة وسرعة فائقة، باإلضافة ملا تضيفه تلك امل

واألدوات كاللقطات الفيلمية والصور املتحركة والتسجيالت الصوتية واخلرائط الصوتية واخلرائط املتفاعلة وغريها الكثري من اإلضافات 
  .القيمة اليت ينفرد ا الشكل اإللكتروين للمراجع املنشورة

3 
املعريف، وعجز الوسائل التقليدية املتبعة  االنفجارنسبةً حلاجة العلماء والباحثني إىل اإلملام بكل ما ينشر يف ختصصام يف عصر 

يف املكتبات عن تلبية احتياجام، ظهرت عمليات فنية متخصصة لتحليل حمتويات أوعية املعلومات وتنظيمها حبيث يسهل استرجاع 
  .مة املطلوبة منها، وهو ما يعرف خبدمات التكشيف واالستخالصاملعلو

 

وهي من اخلدمات األساسية اليت تعىن بالتحليل املوضوعي ملصادر املعلومات ينتج عنها الكشاف وهو عبارة عن دليل منهجي 
شكل مداخل رئيسة وفرعية، ترتب وفق نظام معني تسهيالً  منظم لألفكار أو املصطلحات احملتواة يف أوعية املعلومات املختلفة متثل يف

 )52، 1997: عبد احلافظ.(وقت عجهد وأسر بأقللوصول املستفيد للمعلومة املطلوبة 
 

تفيد االستخالص أيضاً من العمليات الفنية املتقدمة اليت ظهرت لتزايد أوعية املعلومات املوضوعية املتخصصة حيث يواجه املس
أما ) 65، 1997: عبد احلافظ.(مشكلة اختيار املواد ذات الصلة باهتماماته املوضوعية من هذا الكم اهلائل من مصادر املعلومات

عبارة عن أعمال تقدم ملخصة مكثفة شاملة، ذات داللة وأمهية، ومصاغة بطريقة معينة لتعريف :"املستخلصات فتعرف على أا 
معلومات معني دون الرجوع إليه، كما تقدم له معلومات ببليوجرافية كاملة عن هذا الوعاء ليستطيع الوصول املستفيد مبحتويات وعاء 

، 2005: رحبي.(وميكن أن يظهر املستخلص مع الوعاء، أو منفصل عنه يف شكل دورية متخصصة يف هذا اال. إليه عند احلاجة
232( 

4 
. مبعناها البسيط هي إحاطة املستفيد بكل ما يستجد من أوعية معلومات جديدة وصلت إىل املكتبة حديثاًاإلحاطة اجلارية 

وتعترب خدمة اإلحاطة اجلارية من خدمات املعلومات . وقد تتجاوز هذا املفهوم إىل إحاطة املستفيد بكل ما يستجد من أنشطة املكتبة
 إحاطتهمفة وبأشكاهلا الورقية واإللكترونية الوثيقة الصلة باحتياجات املستفيدين من أجل املهمة، وهي عملية استعراض املعلومات املختل

البث االنتقائي :من أجل تقدمي هذه اخلدمة، منها على سبيل املثال  إتباعهاوهنالك أساليب وطرق خمتلفة ميكن للمكتبات . علماً ا
  )184، 2004: ميساء.(لوحة اإلعالنات والعرض، تنظيم معارض الكتبنشرة اإلضافات اجلديدة، ، للمعلومات، نشرة املعلومات 

5 
عبارة عن نظام السترجاع املعلومات بشكل فوري :"ظهرت هذه اخلدمة يف العقد السادس من القرن املاضي، وتعرف بأا 

ود املستفيد باملعلومات املخزنة يف نظم وبنوك وقواعد املعلومات املقروءة ومباشر عن طريق استخدام احلاسوب واحملطات الطرفية، اليت تز
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وهذه اخلدمات تتفاوت من مكتبة ألخرى، فما تقدمه مكتبة ليس بالضرورة أن تقدمه مكتبة أخرى،  )236، 2005:رحبي.(آلياً
: غالب:(ميكن أن جندها يف مجيع املكتبات تقريبا هيويرجع هذا إىل طبيعة كل مكتبة وجمتمع املستفيدين منها، إال أن ابرز اخلدمات اليت 

2000 ،312(  
تعد الفهارس بكافة أشكاهلا وأنواعها الوسيلة املناسبة للتعريف مبا حتويه وتقتنيه املكتبة من : الفهرس املباشر للمكتبة  .1

  . مصادر املعلومات
ما يطلق عليها البعض مصـادر املعلومـات   تعد مصادر املعلومات اإللكترونية، أو : مصادر املعلومات اإللكترونية .2

  .احملوسبة جزءاً مهماً، ال ميكن االستغناء عنها يف أنشطة وخدمات املكتبات ومراكز املعلومات احلديثة
و هي من أهم مصادر املعلومات اليت حتـرص املكتبـات علـى توفريهـا     : خدمات البحث يف قواعد املعلومات  .3

ويتم تأمني قواعد املعلومات يف املكتبة مـن  . ذه القواعد من خصائص وإمكاناتللمستفيدين، نظراً ملا تتميز به ه
  :خالل طريقتني

   
   

6 
تدريب املستفيدين على كيفية  شكل عام وتتمثل يفمن ابرز اخلدمات اليت حتظى باهتمام كبري لدى املكتبات اجلامعية ب

تقدمها هذه املكتبات هلم، كما تتضمن هذه اخلدمة أنشطة خمتلفة تقدمها املكتبة دف تعريف  م املصادر واخلدمات املختلفة اليتاستخدا
ات وجمموعات ومصادر للمعلومات، املكتبة من مباين وقاع إمكاناتوتوعية املستفيدين وتدريبهم يف عدد من ااالت والتعرف على 

وأدواا من فهارس وكشافات وأدلة وجتهيزات وآالت كاحلاسبات االلكترونية وآالت التصوير واالستنساخ وأجهزة العرض واالستماع 
نها، واملهارات وقارئات املصغرات وغريها وسبل االستفادة منها، والتعرف على خدمات املعلومات اليت تقدمها املكتبة وسبل االستفادة م

  ):230، 2009: حممد(حسب نوع املكتبة وإمكاناا مثل  املكتبية األساسية، وتقوم املكتبات بعدد من األنشطة لتحقيق غايتها تلك
 إعداد اللوحات اإلرشادية املناسبة ملكان املكتبة ومبانيها وأقسامها وجمموعاا منها ما هو خارج املكتبة ومنها مـا  .1

  .كتبة ليبني خمطط املبىن وطوابقه وأقسامه املختلفةيكون يف مدخل امل
وخدماا تتنـاول التعريـف باملكتبـة وموقعهـا      وإمكانااإعداد الوريقات واملطويات حول املكتبة وجمموعاا  .2

 .وجمموعاا وخدماا يف مطويات بسيطة تزود بالصور واملخططات واجلداول وغريه
 .ة املوجزة والتفصيليةإعداد الكتيبات واملوجزات اإلرشادي .3

7 
احلواجز اللغوية من أكرب معوقات تداول مصادر املعلومات ونشرها، وميكن للمكتبات اجلامعية أن تسهم يف حل هذه املشكلة 

  :يت اآل من خالل
  .تقدمي خدمة الترمجة لبعض املصادر ذات األمهية لعدد كبري من املستفيدين .1
  .ر املعلومات املهمة باللغة احملليةإعداد مستخلصات ملصاد .2
  .توفري املصادر األجنبية املترمجة واملنشورة .3
  .املترمجني واملؤسسات اليت تقدم خدمة الترمجة جيادإمساعدة املستفيدين يف  .4
  )240، 2005: رحبي.(توفري برامج الترمجة اآللية .5
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8 
ومتكن هذه اخلدمة . بإعاراوخباصة يف حالة وجود أوعية معلومات ال يسمح ، وتعترب من اخلدمات األساسية والضرورية 

بنوعيها الورقي واإللكتروين، وذلك عن طريق االستنساخ والتصوير  املستفيد من االستفادة من مصادر املعلومات املتوفرة يف املكتبة
وتستفيد املكتبة اجلامعية من هذه اخلدمة يف جمال تبادل الوثائق من تصويرها، وتوفري . واسطة املسح الضوئيالورقي أو اخلزن اإللكتروين ب

  )231، 2009: حممد.(صور للوثائق النادرة ووضعها بني أيدي املستفيدين للمحافظة على األصل
 

 

كلية الطب، طب األسنان، الصيدلة، (كلية  14جامعة شاملة تتكون من  هـ، وتعد1427ران عام تأسست جامعة جن
العلوم الطبية التطبيقية، التمريض، اهلندسة، علوم احلاسب اآليل ونظم املعلومات، الشريعة وأصول الدين، العلوم اإلدارية، العلوم 

ومتنح اجلامعة درجة الدبلوم من خالل كلية اتمع واليت حصلت ). ية اتمعكل واآلداب، التربية، اللغات، العلوم واآلداب بشرورة،
ومتنح كذلك درجة البكالوريوس يف شىت التخصصات واألقسام العلمية ).COE(على االعتماد األكادميي من هيئة االعتماد األمريكي 

الرياضيات، إدارة األعمال، اللغة اإلجنليزية التطبيقية، : صاتكما متنح اجلامعة درجة املاجستري يف سبعة ختص. اليت حيتاجها سوق العمل
  .احلديث وعلومه، التربية اخلاصة، رياض أطفال، املناهج وطرق التدريس

مركز ( تويل اجلامعة البحث العلمي عناية خاصة وقد أنشأت هلذا الغرض عمادة البحث العلمي وعدد من املراكز البحثية منها
دسية، مركز حبوث العلوم الصحية، مركز حبوث العلوم الشرعية والتربوية واإلنسانية، مركز أحباث املواد املتقدمة البحوث العلمية واهلن

 )تاريخ ونشأة).(وهندسة النانو، وكرسي األمري مشعل بن عبد اهللا لدراسة األمراض املستوطنة باملنطقة 
 

هـ، وهي من العمادات املساندة باجلامعة، وتعين باإلشراف 1428يف جامعة جنران عام  تأسست عمادة شؤون املكتبات
وهي اجلهة . احتياجات املستفيدين على املكتبات وتأمني مصادر املعلومات املختلفة، وتتطلع العمادة إىل تنفيذ خططها املستقبلية لتلبية

للجامعة من املصادر واملراجع العلمية واملخطوطات سواء  ختدم الربامج التعليمية املسئولة عن تأمني وإعداد و إتاحة أوعية املعلومات اليت
كما تعمل املكتبة إىل إطالع العاملني والباحثني والدارسني يف كليات اجلامعة ، و دوريات علمية أو قواعد معلوماتأ  كانت كتب

لك بتوفري مصادر املعلومات على اختالف أنواعها وأشكاهلا، وأقسامها املختلفة على أحدث اإلصدارات العلمية يف جمال ختصصام وذ
  .وتنظيمها ومعاجلتها فنياً وإلكترونياً حىت يسهل استرجاعها واإلعالم عنها بيسر وسهولة

 

  .دعم العملية التعليمية .1
باطاً وثيقاً باملنـاهج الدراسـية والـربامج    تنمية جمموعات املكتبة بكل ما هو جديد يف عامل املعرفة واليت ترتبط ارت .2

  .والبحوث العلمية
 .تنظيم مصادر املعلومات من خالل القيام بعمليات الفهرسة والتصنيف والتكشيف واالستخالص .3
  .اخل...مثل اإلعارة والدوريات واملراجعتقدمي اخلدمات املكتبية املختلفة جلميع املستفيدين،  .4
  .املكتبة للدراسة والبحثيئة املناخ املناسب داخل  .5
 .و االستفادة من خدماا املختلفة،تدريب املستفيدين على حسن استخدام املكتبة ومصادرها .6
  .تبادل مطبوعات اجلامعة مع اجلامعات واملؤسسات العلمية النظرية الداخلية واخلارجية .7
  .تطوير النظم املكتبية مبا يتفق مع التطورات احلديثة يف جمال املكتبات .8
 )ه1434: دليل.(اململكة العربية السعودية بصورة عامةو، نتاج الفكري عن منطقة جنران خاصةع اإلمج .9
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مت تزويد مكتبة األمري مشعل بن عبد اهللا وهي املكتبة املركزية باجلامعة مبجموعة من الكتب واملصادر باللغتني العربية 
زودت ا املكتبة وبلغ عدد عناوين الكتب اليت . بناًء على اختيارات األقسام العلمية املتخصصة واإلجنليزية يف شىت التخصصات العلمية

  :التايل ) 1(و تتوزع مقتنيات املكتبة على النحو املوضح يف اجلدول رقم . جملد) 75,088(بواقع  ،عنوان) 16,449(
1 
 المجموع نوع المقتنیات م
 16,449 الكتب العلمیة 1
 52 الدوریات 2
 102 المطبوعات الحكومیة 2
 17 الرسائل الجامعیة الورقیة 3
 CD( 822(الرسائل الجامعیة  4
 242.000 المكتبة الرقمیة السعودیة 5
 قاعدة 51 قواعد المعلومات 6

 

 

حتتوي املكتبة على جمموعة كبرية من أوعية املعلومات املختلفة، وتعتمد يف فهرستها وتصنيفها على القواعد العلمية املقننة 
 تستخدم املكتبة. املتاح على موقع اإللكتروين للجامعة باإلنترنتألوعية من خالل الفهرس احملوسب ووميكن البحث عن هذه ا دولياً،

نقله للعربية شركة سريسى قامت بإنتاجه و، اإلداريةمليات املكتبة الفنية وهو نظام متكامل جلميع عو، (Symphony)نظام سيمفوين 
الطبعة املعربة الصادرة عن املنظمة العربية (تفهرس أوعية املعلومات وفقًا لقواعد الفهرسة األجنلو أمريكية .  (Sirsi Dynix) داينكس
لشعبان عبد  بية، وقائمة رؤوس املوضوعات العر)العشرونالطبعة احلادية و(العشري  ف ديوي، ونظام تصني)الثقافة والعلومللتربية و

    .يف مداخل أمساء املؤلفنيو، ملوحد يف بعض رؤوس املوضوعاتاالستناد إىل الفهرس العريب او، العزيز خليفة 
 

  : مات التالية تقدم املكتبة خدمات املعلو
  .من خالل توفري اجلو املناسب لالطالع خدمة االطالع الداخلي .1
 .للمجتمع اخلارجي وفق ضوابط حمددةو، م ملنسويب اجلامعة مبختلف فئامتقدخدمة اإلعارة اخلارجية و .2

 .بإعارا عدد الكتب املسموحو، مدة اإلعارةو، رةاملستفيدون من اإلعا: وضح التايل ي) 2(اجلدول رقم 
2 
 عدد الكتب المسموح بإعارتھا اإلعارةمدة  المستفید

 عشرة كتب شھور 3 أعضاء ھیئة التدریس
 ثمانیة كتب شھر واحد طالب الدراسات العلیا

 كتب ثالثة یوما 15 طالب المرحلة الجامعیة
 خمسة كتب یوما 15 موظفو الجامعة

 ثالثة كتب یوما 15 أفراد من خارج الجامعة
  

تقدم املكتبة خدمة التصوير حيث ميكن للطالب من خالهلا تصوير ما خيص العملية التعليمية، وفقاً للضوابط اليت تضـعها   .3
  .املكتبة

تستقبل العمادة جمموعات من الطالب بإشراف بعض بشكل فردي أو مجاعي حني ، خدمة اإلرشاد والتوجيه للمستفيدين  .4
أعضاء هيئة التدريس لزيارة املكتبة وتقدم هلم املعلومات حول كيفية استخدام املكتبة واخلدمات الـيت تقـدمها يف إطـار    

   .حرص املكتبة على تعريف منسويب اجلامعة خبدماا
من املستفيدين، وذلك باالعتماد على املصادر املرجعيـة مثـل    على األسئلة واالستفسارات املقدمة  اخلدمة املرجعية والرد .5

  االلكترونية  املعاجم ودوائر املعارف واألدلة والتقارير سواًء املطبوعة منها أو
  .خدمة االطالع على الصحف واالت اليومية .6



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)115( 
 

خالله يستطيع املستفيد التعرف  و هو متاح على موقع املكتبة و من، خدمة البحث املباشر يف الفهرس اآليل ملكتبة اجلامعة  .7
اليت تعد أكرب جتمـع  ، ) Saudi Digital Library(على مقتنيات املكتبة،خدمة البحث يف املكتبة الرقمية السعودية 

كتاب إلكتروين بنصوصها الكاملة يف ) 242000(للكتب االلكترونية العلمية يف الوطن العريب حيث تضم حاليا أكثر من 
 , Elsevier)Springer , Pearson: مثـل   يناشـر عـامل   300لعلمية، وتضم أكثر من خمتلف التخصصات ا

(Wiley , Taylor & Francis , McGraw-Hill  ،وحتتوي عل كتب لناشرين أكادمييني عامليني مثل:Yall 
University, Oxford University, Harvard University الـيت  و ، خدمة البحث يف قواعد البيانـات

قاعدة بيانات عاملية تشتمل على ) 51(واحد ومخسني  تشتمل علىو، ل بوابتها على شبكة اإلنترنتكتبة من خالامل تتيحها
 .عدد كبري من مقاالت الدوريات العلمية احملكمة تغطي مجيع التخصصات العلمية يف اجلامعة

صول على املعلومات ومصـادرها  تتيح املكتبة للمستفيدين خدمات البحث يف شبكة االنترنت بشكل مقنن، من أجل احل .8
 .اجلامعة اليت قد ال توجد ضمن مصادر املعلومات مبكتبة

خدمة اإلحاطة اجلارية حيث تقوم املكتبة عرب موقعها اإللكتروين بتعريف املستفيدين مبا وصل إليها حديثاً مـن مصـادر    .9
 )ه1434: دليل( .املعلومات

 
 

ظهر االهتمام بالدراسات املستقبلية واالستشرافية، وهي  اإلنسانيةنظراً للتطور على مستوى العلوم التطبيقية واملعارف 
إن عملية التخطيط يف . الدراسات اليت تسهم وتساعد عن طريق مناهجها يف توجيه التخطيط من خالل توفري قاعدة املعلومات املستقبلية

جتماعية والتربوية هي دراسة املستقبل والتنبؤ مبا سيكون عليه وبالتايل االستعداد له،واحد أهم األساليب كل جماالا العلمية واال
دلفي للتنبؤ املستقبلي الذي يعتمد على فكرة أن املستقبل هو امتداد للماضي واحلاضر   املستخدمة يف التخطيط بشكل عام هو أسلوب
  .يف املاضي ميكن التنبؤ بتحديد اجتاهات املستقبل وعلى ضوء األحداث واالجتاهات اليت حصلت

 (Delphi Technique) 

الذي كان الكهان ورجال الدين والعرافون ميارسون فيه ) Delphi(جاءت التسمية من معبد يوناين قدمي هو معبد دلفي 
للدراسات املستقبلية ملا له من قيمة وأمهية  األمريكيةرف املدرسة حماوالم الستشراف املستقبل، ولقد استعملت هذه التقنية بكثرة من ط

وخباصة يف احلاالت اليت ال تقدم الدراسات اإلحصائية حالً سليماً للتقدير أو حينما يعجز الرأي   العتماده على خرباء متخصصني
من قبل هيملر و والكي اللذان استخدماه  1953وأن أول استخدام له كان يف عام ، .قرار إجيايب حول موضوع معني اختاذالفردي يف 

  )2008،226:عامر.(يف التنبؤ يف العلوم االجتماعية مث بعد ذلك مت استخدامه يف ااالت التقنية واالقتصادية واالجتماعية والتربوية
ملية فعالة يف متكني أسلوب دلفي هو طريقة أو أسلوب لتنظيم عملية التواصل بني جمموعة من اخلرباء حبيث تكون هذه الع 

وعموما فإن أسلوب دلفي يقوم على الرأي اجلماعي للخرباء أو املتخصصني  فيما بينهم، االلتقاءهؤالء اخلرباء من التنبؤ باملستقبل دون 
، 1991: سيف اإلسالم.(حول تقدير ما ميكن أن حيدث يف املستقبل على ضوء األحداث والتطورات املتالحقة اليت حتدث يف أي فترة

17(  
 أسلوبوهو من الباحثني املتميزين الذين طوروا  - (Helmer, et al; 1954)دلفي كما يرى هلمر أسلوبويستند 

استخراج أقوى التوقعات املتضاربة حول موضوع ما وتبيان كافة الدالئل اليت تدعم كل توقع من هذه التوقعات، وقد وصف  –دلفي 
على أن تتم أثناء عملية التغذية ، اإلستبانةسئلة تتابعية للفرد يتم إجراؤها بطريقة أفضل عن طريق برنامج مصمم بعناية أل"األسلوب بأنه 

ويتضمن أسلوب دلفي يف البحث، جمموعة من اإلجراءات املنهجية، ويهدف إىل التعرف على ". الراجعة إدخال معلومات وآراء أخرى
  .بعناية وهذه اموعة تتميز مبعرفتها الواسعة عن موضوع الدراسة اآلراء املتفق عليها بني جمموعة من اخلرباء خمتارة
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  ).19،ص1997:سيد (ميكن حتديد اخلطوات التالية املتبعة يف أسلوب دلفي 
  .تعريف مشكلة الدراسة -1
  .حتديد األسئلة بشكل واضح -2
  .وع الدراسةحتديد جمموعة اخلرباء وإعطائهم خلفية كافية عن موض -3
  .من االستبيان) اجلولة األوىل(إصدار القائمة األوىل -4
  .استالم اإلجابات وحتليلها وتلخيصها  -5
  ).اجلولة الثانية(إصدار قائمة األسئلة الثانية -6
  .يف وجهات النظر واالتفاقاستالم إجابات اجلولة الثانية ومالحظة االختالف  -7
وعرضها على احملكمني ، واليت عادة ما تتطلب توزيع التربيرات اليت مت التوصل إليها) ة األخريةاجلول(إصدار اجلولة الثالثة  -8

  .للموافقة عليها من عدمه مع وضع التقديرات اليت يروا
  

: علي:(ذه املميزاتميتاز أسلوب دلفي بعدة مميزات جتعله واحدا من أفضل األساليب املستخدمة يف التنبؤ املستقبلي ومن ه 
2002،173(  
  .اآلراء بني اخلرباء يف أقصر وقت ممكن اتفاقميكن احلصول على  – 1
  .قلة التكاليف مقارنة بالطرق واألساليب التقليدية -2
  .االبتعاد عن اامالت يف إبداء الرأي -3
  .عةسهولة تصنيف اآلراء وترتيبها مبا يساعد على الوصول إىل قرارات دقيقة وسري -4
  .أسلوب موضوعي يلغي عامل التأثري املباشر لألشخاص على نوع الرأي – 5
  .أسلوب نظامي – 6
  .أسلوب إحصائي يعتمد على املنهج اإلحصائي يف حتليل النتائج مما يعطيها قدرا كبريا من املوضوعية – 7

  

  :خيلو من بعض العيوب ومن هذه العيوب الأنه  باخلصائص اإلجيابية إال  على الرغم من امتياز أسلوب دلفي 
  .حتيز اخلرباء وعدم موضوعيتهم ألسباب نفسية أو أيدلوجية .1
  .ضعف إدراك اخلرباء ببعض اجلوانب املتعلقة باملوضوع .2
  .ضعف محاس اخلرباء وخباصة بعد اجلولة األوىل مما يؤدي إىل ضعف النتائج .3
يف بعض األحيان إىل تسرب بعض اخلرباء وعدم مواصلتهم يف إمتـام    مما يؤدي طول الفترة اليت يستغرقها يف جوالته الثالثة .4

  .املهمة
  .عدم توحيد املصطلحات واملفاهيم لدى جمموعة اخلرباء قد يؤدي إىل نتائج خاطئة .5
  )53-49، 1991: سيف اإلسالم( .صعوبة التنبؤ باملستقبل يف ظل التطورات واملتغريات املتالحقة والسريعة .6

 
تتفرع من كل خدمة عدد ،حتتوي على قائمة خبدمات املعلومات بلغ عددها مثان خدمات استبانهإلجراء  الدراسة مت إعداد 

  :واخلدمات هي . من األنشطة اليت تتم فيها بلغ عددها أربعة وثالثني نشاطاً
  .اإلعارةخدمات  .1
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  .اخلدمات املرجعية .2
  .خدمات التكشيف واالستخالص .3
  .خدمة تدريب املستفيدين .4
  .خدمات التصوير والطباعة ملصادر املعلومات .5
  .اجلارية اإلحاطةخدمات  .6
  .خدمات البحث باالتصال املباشر .7
  .خدمات الترمجة .8

على ستة عشر خبرياً من أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران واثنان من اإلداريني بعمادة شؤون  اإلستبانةقام الباحث بتوزيع  
بعد ).1ملحق رقم(وإبداء مالحظام وآرائهم  اإلستبانةمنهم إضافة ما يرونه مناسباً على فقرات  وطلب ،خلربم يف االاملكتبات 

، وإعادة صياغة اإلستبانةمن املالحظات واآلراء الواردة،وقد قام الباحث بإجراء التعديالت على عبارات  االستفادة متت اإلستبانةعودة 
، وتعديل اخلدمات املرجعية لتصبح اإلعارةاخلارجية الذاتية خلدمات  اإلعارةخلدمات املعلومات، وإضافة نشاط بعض األنشطة التابعة 

تتفرع ،اجلولة الثانية اليت اشتملت على قائمة خبدمات املعلومات بلغ عددها مثان خدمات استبانهإعداد  اخلدمات املرجعية واإلرشادية ومت
مرة ثانية إىل اخلرباء  اإلستبانةأعيدت ). 2ملحق رقم ( بلغ عددها مخسة وثالثني نشاطاً ليت تتم فيهامن كل خدمة عدد من األنشطة ا

تسرب أربعة من اخلرباء يف هذه اجلولة .وطلب منهم يف هذه اجلولة ترتيب تلك اخلدمات حسب أمهية كل منها من وجهة نظرهم
اجلولة الثالثة  استبانهالفصل الدراسي الثاين،على ضوء الردود مت إعداد  أعضاء هيئة التدريس باختبارات النشغالويعزي الباحث ذلك 

  :ليصبح ترتيب خدمات املعلومات كاأليت ، )3ملحق رقم (بعد ترتيب خدمات املعلومات حسب أمهيتها من وجهة نظر اخلرباء 
  .خدمات البحث باالتصال املباشر .1
  .اجلارية اإلحاطةخدمات  .2
 .اإلعارةخدمات  .3
  .واإلرشادية رجعيةاخلدمات امل .4
  .خدمة تدريب املستفيدين .5
  .خدمات التكشيف واالستخالص .6
  .خدمات التصوير ملصادر املعلومات .7
  .خدمات الترمجة .8

بعد عودة استبيان .حسب أمهية كل نشاط من أنشطة خدمات املعلومات ومت إرجاعها للخرباء وطلب منهم ترتيب األنشطة
كما ما هو موضح باجلدول رقم  التوزيع التكراري والنسب املئوية يف اإلحصائي والذي يتمثل اجلولة الثالثة قام الباحث بعمل التحليل

  .أدناه) 3(
 

اتضح أن كل خدمات املعلومات وأنشطتها البالغ عددها مخسة وثالثني نشاط كان تقييمها مهم جداً أو مهم، ومل حيصل  .1
  .غري مهم أي نشاط على تقييم متوسط أو قليل األمهية، أو

وهذا يشري إىل أن خدمات املعلومات مبختلف أنواعها وطرق تقدميها ستستمر معاً يف املستقبل القريب،  مع ظهور الغلبـة   .2
  .اليت تقدم بطريقة تقليدية األنشطةاليت تقدم بطريقة إلكترونية مما ينبئ عن متيزها يف املستقبل عن  األنشطةلبعض 
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ونشاط االشتراك يف نظم وشبكات املعلومات اليت تقدم اخلدمات آلياً حصال علـى أعلـى    اخلارجية الذاتية اإلعارةنشاط  .3
  %).83(نسبة مئوية يف تقدير مهم جداً 

اخلارجية بنسبة مئويـة بلغـت    اإلعارةونشاط ، الداخلية واإلطالع الداخلي اإلعارةيليهما يف نفس درجة التقدير نشاط  .4
  .اهللا من أهم خدمات املعلومات اليت تقدمها مكتبة األمري مشعل بن عبد اإلعارةويتضح من ذلك أن خدمات %) 75(

ورمبا يعـود  ، خدمات الترمجة وخدمات التصوير واالستنساخ حصلت أنشطتها على أقل نسب مئوية يف تقدير مهم جداً  .5
 اإلعـارة ، ووجود خـدمات  برامج الترمجة اآللية اانية، ولسهولة النسخ من مصادر املعلومات اإللكترونية النتشارذلك 

  .للمصادر الورقية
، وخدمات تدريب املستفيدين، وخدمات التكشيف و االسـتخالص  اإلعارةخدمات البحث باالتصال املباشر، وخدمات  .6

  .أنشطتها على استخدام التقنية العتمادحصلت مجيع أنشطتها على تقدير مهم جداً ومهم، ويرجع الباحث ذلك 
 

  :إىل النتائج يوصي الباحث باأليت  بعد التوصل
  .بالبنية التحتية خلدمات املعلومات اإللكترونية ألن املستقبل يتجه إليها االهتمام .1
  .قياس درجة رضا املستفيدين عن خدمات املعلومات التقليدية واإللكترونية اليت تقدمها املكتبة هلم .2
  .ستفادة من اخلدمات اإللكترونيةالتكثيف من الدورات التدريبية للمستفيدين عن كيفية اال .3
  .مبستقبل مصادر املعلومات اإللكترونية ؤإجراء دراسة للتنب .4
  .مقارنة دقة املعلومات بني مصادر املعلومات اإللكترونية والتقليدية .5

3 

 درجة أھمیة العبارة العبارات الخدمة
5 4 3 2 1 

خدمات البحث باالتصال 
 المباشر

 - - - %42 %58 البحث في فھارس المكتبة
 - - - %33 %67 البحث في قواعد المعلومات التي تشترك فیھا المكتبة

 - - - %33 %67 البحث في مصادر المعلومات االلكترونیة التي تمتلكھا المكتبة
 - - - %42 %58 نتالبحث عن المعلومات في شبكة االنتر

 اإلعارةخدمات 

 - - - %25 %75 الداخلیة واإلطالع الداخلي اإلعارة
 - - - %25 %75 الخارجیة اإلعارة

 - - - %17 %83 الخارجیة الذاتیة اإلعارة
 - - - %42 %58 للمواد المستعارة اإلعارةتجدید 

 - - %8 %50 %42 احجز الكتب عند استرجاعھا للمستفیدین الذین ھم بحاجة لھ
 - - %8 %25 %67 متابعة المواد المتأخرة وتذكیر المستعیرین بذلك وتطبیق الغرامات

 - - %8 %75 %17 المتبادلة بین المكتبات اإلعارة

 الجاریة اإلحاطةخدمات 

 - - %25 %33 %42 خدمة البث االنتقائي للمعلومات
 - - %33 %42 %33 اإلعالمیةنشرة المعلومات أو النشرة 

 - - %33 %25 %42 الجدیدة اإلضافاتنشرة 
 - - - %42 %58 والعرض بالمكتبة اإلعالناتلوحة 

 - - %25 %33 %42 الجدیدة على الموقع االلكتروني للمكتبة باإلضافاتنافذة 
 - %8 %17 %25 %50 تنظیم معارض الكتب

 درجة أھمیة العبارة العبارات الخدمة
5 4 3 2 1 

الخدمات المرجعیة 
 واإلرشادیة

 - - %17 %33 %50 على األسئلة التي یتقدم بھا المستفیدون اإلجابة
 - - %8 %50 %42 تدریب المستفیدین على استخدام المراجع المختلفة

 - - - %42 %58 المستفیدین وتوجیھھم إلى األماكن التي یحتاجونھا في المكتبة إرشاد
 - - - %58 %42 سبة للمستفیدتقدیم المراجع المنا

 - - - %58 %42 القوائم الببلیوجرافیة عند الطلب إعداد
  تدریب المستفیدین

 
 - - - %50 %50 تدریب المستفیدین على كیفیة استخدام المكتبة

 - - - %33 %67 التدریب على كیفیة االستفادة من المكتبة الرقمیة وقواعد البیانات

خدمات التكشیف 
 ستخالصاالو

 - - - %67 %33 االشتراك في دوریات التكشیف واالستخالص
 - - - %42 %58 عمل كشافات ومستخلصات لمصادر المعلومات  المتوفرة في المكتبة
 - - - %33 %67 تدریب المستفیدین على التعامل مع الكشافات والمستخلصات المتوفرة

 - - - %17 %83 ھذه الخدمات آلیًا االشتراك في نظم وشبكات المعلومات التي تقدم
 - - %13 %50 %33 التصویر على الورقخدمات التصویر والطباعة 



  
ــــــــــــــــــــــــــــ)( ــــــــــــــــــــــــــــ 

 

)119( 
 

  

 
، جملة مكتبة امللـك فهـد الوطنيـة    –.يف املكتبة املركزية جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية اإلعارةخدمات . أمين بن علي الغفيلي .1

  .1999، 2، ع5مج
ــران    .2 ــة جنــ ــأة جامعــ ــاريخ ونشــ ــالع   –.تــ ــاريخ االطــ ــاح يف  -. 2013/  5/  7تــ متــ

university-najran-rtal.nu.edu.sa/web/guest/abouthttp://po  
  .2002مكتبة غريب، : القاهرة –.املكتبة والبحث. حشمت قاسم .3
  .ه 1434جامعة جنران، : )السعودية(جنران : جامعة جنران –ادة شؤون املكتبات دليل عم .4
  .2005دار صفاء للنشر، ) : األردن(عمان  –. نجداويرحبي عليان، أمني ال/  مبادئ إدارة املكتبات ومراكز املعلومات. رحبي عليان .5
  .1997مكتبة عني مشس، :القاهرة –. 1ط –.اختاذ القرارات/ سيد اهلواري  .6
، 1، ع 4مـج   -. باإلسـكندرية جملة كلية التربيـة   -. أسلوب دلفاي طبيعته واستخدامه يف ميدان التعليم. سيف اإلسالم علي مطر .7

  .66 – 11ص ص  -. 1991
  .2010، 1ع  45رسالة املكتبة، مج  -. خدمات املعلومات اجلامعية يف جامعة اإلسراء. قادر عبد اجلبارظافر ال .8
  .2008املنظمة العربية للتنمية اإلدارية، : مصر -.مدخل لتطوير أداء احلكومات: السياسات العامة / عامر خضري الكبيسي  .9

. 1997دار الفكر للطباعة والنشر، ): األردن(عمان  –. 1ط  -.نيات املكتبيةخدمات املعلومات وتنمية املقت. عبد احلافظ حممد سالمة .10
  ).7سلسلة املصادر التعليمية ؛ ( –

  .2002دار الفكر العريب، : القاهرة –.علم اجتماع التربية املعاصر. علي السيد حممد الشخييب .11
  .م 2000دار صفاء للنشر، : مان ع -.خدمات املستفيدين من املكتبات ومراكز املعلومات.غالب عوض النوايسة .12
-.حممـد عـوده عليـوي   / دراسة استشـرافية  : التحديات واجتاهات املستقبل يف الوطن العريب : مهنة املكتبات . حممد امحد السنباين .13

Cybrarian Journal.-  متــــاح  -.2013/  4/  30تــــاريخ االطــــالع  -).2010يونيــــو ( 22ع
  http://www.journal.cybrarians.org/index.php:يف

  .م 2000املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، : تونس  -.اإلنترنت يف املكتبات ومراكز املعلومات.حممد أمان .14
حممد عوض الترتوري، حممد زايد الرقـب، بشـري   تأليف / إدارة اجلودة الشاملة يف املكتبات ومراكز املعلومات . حممد عوض الترتوري .15

  .2009دار احلامد،): األردن(عمان –. 1ط –. مصطفى الناصر
 – 429ص ص  –. 1988، 18العـراق، ع  –آداب الرافـدين   –.اجلامعيـة  املكتبات يف املعلومات خدمات. حممود صاحل إمساعيل .16

447.  
مركز االسـكندرية للكتـاب،   : اإلسكندرية –.كتبات ومراكز املعلوماتاملصادر املرجعية املتخصصة يف امل.ميساء حمروس أمحد مهران .17

2004.  
18. Helmer Olaf, An Abbreviated Delphi Experiment in forecasting a paper submitted 

toOSLOW Conference on Mankind 2000, Sep 1967. 
 

 - - %33 %25 %42 التصویر بالماسح الضوئي لمصادر المعلومات
 - - - %42 %58 طباعة نتائج البحث من المكتبة الرقمیة وقواعد البیانات

 خدمات الترجمة

 - - %42 %25 %33 المھمة األجنبیةض المصادر تقدیم ترجمات كاملة لبع
 - - %33 %25 %42 مستخلصات للمصادر المھمة باللغة المحلیة إعداد

 - - %25 %42 %33 المترجمین إیجادمساعدة الباحثین في 
 - - %17 %25 %58 توفیر مصادر المعلومات المترجمة


